
Verleende omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met de regels

van het bestemmingsplan op de locatie Dorpen 20A, 1741 EE in Schagen

Kenmerk: O-16-0364

Verzonden: 16 november 2016

Bezwaarschrift

Bent u het niet eens met dit besluit? U kunt eerst telefonisch contact opnemen om te kijken of een op-

lossing voor uw bezwaar mogelijk is. Is geen oplossing voor handen dan kunt u bezwaar maken tegen

het besluit. Dit kunt u doen door een brief (naar Postbus 8, 1740 AA Schagen) te sturen of het formulier

op onze website in te vullen (hiervoor heeft u een DigiD nodig). U kunt dus geen bezwaarschrift per e-

mail sturen. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit

bij ons binnen is.

Vormvereisten

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste de volgende gegevens bevatten:

 de naam en het adres van de indiener;

 de dagtekening;

 het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht (de datum en het kenmerk van dit besluit vermelden

of daarvan een afschrift meezenden);

 de reden van het bezwaar.

U wordt hierbij vriendelijk verzocht om ook uw telefoonnummer te vermelden zodat eventueel telefonisch

contact met u kan worden opgenomen.

Voorlopige voorziening

Uw bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. Wilt u om spoedeisende redenen niet

dat het besluit in werking treedt, dan kunt u tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen

bij de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR, Haarlem.

Kosten

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening of een beroepszaak bij de rechtbank, brengt de

rechtbank kosten in rekening. Dit heet griffierecht. Hetzelfde geldt voor de overige rechtsprekende in-

stanties, zoals de Raad van State. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website rechtspraak.nl.
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